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Abstract
"Tughlaq" is 2nd drama of Girish Karnad in Kannada language. It is translated into many Indian and
western languages. It is translated in Bengali/ Bangla language. This is very important to the world of
drama to accept as a acted into Theater and Stages. This is post-independence translated drama in
Bangla. This drama is influenced the the philosophical theory of Existentialism. The historical character
'Tughlaq' is more modern than historical. The dramatist have so capabilities that he draw his modern
ideas into historical event and historical environment. Using the theory of Existentialism he is able to
do this type of courageous activity. For this reason, this drama is accepted into many hearer of
languages of Indian as well as Western. In Bengali, firstly, this drama is translated and acted by
"Baharupi" organization. The importance of this research lies into that 'main reasons of acceptance and
objectives' of many language hearer.
Keywords:
Existentialism, Implementation of Existentialism in literature, Existentialist drama, post-independent
translated drama/ literature, translated literature in Bangla/ Bengali, translated drama.
Article
আধু িনক ভারতীয় নাট কারেদর মেধ অন তম

নাট কার িগিরশ কারনাড (জ - ১৯ ম, ১৯৩৮)। িতিন একজন

কে াড় ভাষার নাট কার ও িচ পিরচালক। িতিন তাঁর খ ািতর জন অজ স ান ও পু র ার লাভ কেরেছন। তাঁর অিধকাংশ নাটকই
িবিভ

আধু িনক ভারতীয় ভাষায় অনূ িদত ও অিভনীত হেয়েছ। ঐিতহািসক ঘটনােক পটভূিম কের লখা ‘তু ঘলক’ (১৯৬৪- ত
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কািশত, ১৯৬৫- ত অিভনীত) তাঁর ি তীয় নাটক। ‘তু ঘলক’ বাংলা ভাষায় অনু িদত একিট সাড়াজাগােনা নাটক। বাংলা ভাষায়
নাটকিট

কাশ কের ‘ব

১

পী’ নাট সং া (১৯৭২), তারপর

াকাের

কে াড় ভাষার নাটক ‘তু ঘলক’ বাংলা ভাষায় অনূ িদত হে
( জরাঠী, মারাঠী, পা াবী, মালয়ালম, কে াড়

শতাি র থােধর আেগ পয
নাট -সািহত সমৃ

স েরর দশেকর পর। এছাড়া ও অন ান আধু িনক ভাষার

কির দখেত পাব বাংলায় নাটক সমৃ

াধীনতার পরবতীকােল। আমরা

হে

অনু বােদর হাত ধের। উনিবংশ

সং ৃ ত নাটক, তারপর ইংরাজী নাটক থেক িচ া- চতনা, ভাব-ভাবনা, উপাদান-উপকরণ িনেয় বাংলা

হেয়েছ। উিনশ শতেকর ি তীয়াধ থেক বাংলা নাটক

‘ভ াজন’ (১৮৫২) নাটেকর মেধ িদেয় । তখেনা পয
চলা

কািশত হয় এি ল ১৯৮৫ সােল।

ভৃ িত) সািহত বা নাটক বশীরভাগ অনূ িদত হে

যিদ াধীনতাপূ ব বাংলা সািহেত অনু বােদর ধারা ল

ত ভােব চলেত

বাংলা নাটেকর ভীত শ

কের ‘কীিতিবলাস’ (১৮৫২),

হয়িন িঠকই, তেব িনেজর পােয় ভর কের পথ

কেরেছ। এ িবষেয় ড. অিজত কু মার ঘাষ বেলেছন- “ইহারাই হইল বাংলা নাটেকর আ

িত ার গৗরবাি ত পিথকৃৎ।

দু বল হউক, সবল হউক, ইহারা য অনু বােদর পরাবশ তা কাটাইয়া উিঠেত পািরয়ািছল তাহাই ইহােদর অসীম শি
২

স দ”। বাংলা নাট -সািহেত র শূ ন -উদর পূ ণ হেত
সং ার, অ ৃ শ তা দূ রীকরণ,

াধান

নাটেকর িবষয়-ভাবনা পাে

ভৃ িত।
যাে , পাে

যাে

িচ া- চতনা ও

নবনাট আে ালেনর হাত ধের নাটেকর িবষয় িহসােব উেঠ আসেছ কৃষক ও জিমদার- জাতদােরর সং াম,
সং াম, শাষণজীিব ও অত াচারী শি র সে
অ াবসাড বা উ ট, অিভব ি বাদ, অি

মধ িব

ও িন মধ িব

বাদ, বা ববাদ,

তীকবাদ

ণীর সং াম। এছাড়াও িবিভ পা া

কের চেলেছ।

নাট সািহত । এই ধারা িলর মেধ

কাশভি ও।

িমক ও মািলেকর
মতাদশ যমন-

ভৃ িত িবষয়। আধু িনক মানু েষর সংঘাতময় জীবেনর মেতা

কাশভি ও জিটল থেক জিটলতর হেয় উেঠেছ। আমরা দখেত পাি

িবেশষভােব সমৃ

ও অেময়

করল। াধীনতাপূ ব বাংলা নাটেকর িবষয় িছল ধমীয় ভাব-ভাবনা, সমাজ-

ম- ণয়, জাতীয়তােবাধ, মানবতাবােদর

াধীনতার পরবতীকােল দখেত পাি

নাটেকর

থম

থমত সং ৃ ত নাট সািহত , ি তীয়ত পা া

বাংলা নাট সািহত েক িতন ধরেনর ভাষার অনু বাদ
নাট সািহত আর তৃ তীয়ত অন ান আধু িনক ভাষার

থম দু িট ধারা াধীনতার পূ ববতী এবং ঐ দু িট ধারায় সে

াধীনতার পরব ীকােল আর একিট

নতু ন ধারায় সংেযাজন হেয়েছ সটা তৃ তীয় ধারা।
াধীনতার পরবতীকােল দখেত পাি

বাংলা নাট সািহেত আধু িনক ভারতীয় অন ান ভাষায় নাট সািহত বশ

পাে । যমন অসিময়া, জরাঠী, িহ ী, কে াড়, মালায়লম, মারাঠী, ওিড়য়া পা াবী, তািমল ও তেল

ভৃ িত ভাষার নাটক। বাংলা

ভাষায় অনু িদত কে াড় ভাষার একিট উে খেযাগ নাটক ‘তু ঘলক’ (১৮৬৪) , যটা স েরর দশেক অনু বাদ করেছ ব
নাট েগা ী। আমার
অন একিট

হেলা এই নাটেক িক এমন সাবজনীন আেবদন িছল, যটা বাংলা নাট রিসকেদর আকৃ করল? উে ািদেক

ও এেস যায় বাংলা নাট সািহেত র ‘খবতা’ থেক নয় তা? এ

হয় দু িট কারেণ,

পী

সে ড. অিজত কু মার ঘাষ বেলেছন - অনু বাদ

থমত উ ত সািহত থেক অনু বাদ কেমর ারা িনেজর সািহত েক সমৃ

দন তা থেক। িতিন আরও বেলেছন-“বাংলা নাট সািহেত অনু বােদর

করার জন , আর ি তীয়ত সৃি শি র

াধান দখা িগেয়েছ তাহার অিন য়তা ও অবসােদর মু হূেত।
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সজন এ অনু বাদ আমািদগেক আশাি ত কিরয়ােছ যতখািন আশি ত কিরয়ােছ তাহা অেপ া বশী বাংলা নাটেকর সূ চনায়
অনু বােদর য

াধান দিখয়ািছলাম তাহার পিরনিতেত আবার সই অনু বােদরই

৩

াধান দিখেতিছ”। আজ বাংলা নাট সািহেত র

খবতা বা তার কৗিলন হারােত বেসেছ িকনা সটা িব ািরত আেলাচনার িবষয়।
থম

িছল ‘তু ঘলক’ (১৯৬৪) নাটেক সাবজনীন আেবদন িছল িক না? হ াঁ, িছল ‘অি

সািহত ত এই দশেনর উপর িভি কেরই গেড় উেঠিছল; আর এরই
(১৯৬১) অি

বাদী দশেনর পূ ণ প িদেত পােরনিন। অি

ভাব িছল এই নাটেক। নাট কার তাঁর

বাদী দশেনর সাথক

িব ু

পিরেবশ তােত অি ত হেব। িক

থম নাটক ‘যযািত’

পায়ন ঘেটেছ তাঁর ি তীয় নাটক ‘তু ঘলক’এ ।

িতিন িলখেত চেয়িছেলন এক বেড়া মােপর নাটক - a play on grand scale. এর
চির , এবং ইিতহােসর

বাদী’ (Existentialism)

াপট হেব বেড়া, এেত থাকেব অেনক

নাটেকর সবােপ া আকষণীয় হল তু ঘলক য়ং য মধ যুগীয়

এবং ঐিতহািসক হেয়ও আধু িনক। তু ঘলক এক আধু িনক জিটল চির -িগিরশ কারনােডর ভাষায়- স একজন existentialist a
atheist. িতিন িনেজ ও এই দশেনর

ারা িবেশষভােব

নাট িশ ীর চতনা –existentialism বা অি

ভািবত। খ তার সীিমত পিরসর থেক িবপু ল িবে

বাদ তার চতনােক

সািরত হয়

বলভােব নাড়া দয়। িতিন এই স েক বেলন- “In the

sixties existentialism was very popular. And there was the question of ‘angush’ and ‘madness’, and what
is madness and what is sanity. All these question were very much in the air and everyone was talking
৪

about them. Sartre, camus, you know, kierkegard, the whole of them.’’ নাটেক তু ঘলক আদশবাদী বু ি মান িক
অি র দালািয়তিচ

ও মহা ব থতার

তীক। এই নাটক “ঐিতহািসক হেয়ও সমসামিয়ক এবং ষােটর নেহ

শািসত ভারতীয়

৫

রাজনীিতর ব থতা হতাশা ভদােভদ তু েল ধের”।
িগিরশ কারনাড অি
কতটা সিঠকভােব

বাদী দশেনর ারা কতটা

ভািবত হেয়েছন অথবা তাঁর নাটক ‘তু ঘলক’ এ সই দশেনর

পািয়ত হেয়েছ, স িবষয় আেলাচনার আেগ, অ

ি তীয় িব যু ে ারকােল

া

ও জামােন এই দশেনর আিবভাব ল

পায়ণ

বাদী দশন স েক একটু িব ািরত আেলাচনা করা যাক।
করা যায়। “অি

বাদ িকছু সু িনিদ মতবােদর সমি নয়,

৬

দাশিনকীকরেণর অন তম প া”। এই দশেনর সূ পাত কেরন ডনমােকর ধমতাি ক িকেয়েকগাদ তাঁর “either or” (1843)
ে । তারপর এই দশেনর সে িবেশষভােব পিরিচত হয় ফরািস দাশিণক জাঁ পল সাে র রচনার (beauty and nothingness1943, nausa- 1938, The files-1943 নাটক) মধ িদেয় বলা যেত পাের “জামান রাম াি িসজেমর ভতের িছল ‘অি বােদর
বীজ এবং আধু িনক কােল জামান দাশিনক এডমু
অি

৭

সােলর ‘মানসঘটনাবাদ’ থেক এর (phonemenology) উ ব ঘেটেছ”।

বাদী দশন ভাববাদী দশেনর িবপরীত কািটর দশেনর মূ লেক িব ু েত আেছ র মাংেসর মানু ষ ও তার অি

জগত ও মানু েষর সে

িনেয় িচ া;

জগেতর স ক অনু ধাবন করা হয় তা After acceptance র অি ে র বা বতার মধ িদেয়।

দশেনর মেতা সু পিরকি ত শৃ লা ও যু ি ব ন এেত নই। এই দশেন যু ি র বদেল অনু ভূিত ও কমই

াধান পেয়েছ।

চিলত

76

International Journal of Interdisciplinary and Multidisciplinary Studies (IJIMS), 2018, Vol 5 No.1,73- 78.

অি

বাদী দশেনর মূ লকথা- “ব ি

মতা ও দািয়ে র

ীকৃিত। অি

েপ মানু েষর িবেশষ মূ েল র এবং িনেজর পিরি িত িনয় েনর জন ব ি র

াধীন

বাদ অনু যায়ী দখেল এই িবরাট জগেতর মূ ল আমার কােছ তেতাটুকুেত যেতাটুকুেত ‘আিম

৮

জিড়েয় আিছ’। সাধারণত দশেনর ইিতহােস আমরা দিখ য দাশিনেকরা ত িজ সায় আ হী এবং তাঁরা মেন কেরন জগেতর
একটা মূ লত

আেছ যার রহস েভেদ তাঁরা িনেয়ািজত। মানু েষর বলােতও তাঁরা আ

মানু েষর সব দু ঃখ-য না থেক অব হিত লাভ হয়। অি
যু ি বাদী দাশিনেকরা -

েপর কথা বেলন- যার

বাদীরা জগত স েক এই রকম কােনা পরমত

ীকার কেরন না।

েটা, দকাত, হেগল-এঁরা মেন কেরন- ‘মানু েষর একিট সারধম (essence) আেছ সিটই অি

কের। গভীরভােব ভাবেল দখা যােব- এেদর যু ি বাদী ত িজ াসায় জীবেনর সমস া

প জানেল

িনধারণ

িল উেপি ত। যার মূ লকথা- ‘অি

সারধেমর পূ ববতী’ (existence preceds essence)।
আেগই বেলিছ ‘তু ঘলক’ নাটেক তু ঘলক মধ যু েগর ঐিতহািসক চির
িতিট চির ই existentialist, একমা

বরিন বােদ। মহ দ িবন তু ঘলক িছেলন একাধাের উ াদ ও

ঐিতহািসক বরিন ও ইবনবতু তাসহ িবিভ
দু লভ। িতিন িছেলন উদার। পিব
িত িছল তার অপিরসীম

হেয়ও আধু িনক য নায় স িব । এই নাটেকর

ঐিতহািসেকর সা

এই য, তু ঘলেকর মেতা

কারােণর িনেদশ িতিন মেন চলেতন আবার িহ ু েদর

ণ স

একজন সু লতান মধ যু েগ

িতও িছল তার সমান ক ণা। আইেনর

া । িশকনার া ন িব ু সােদর ‘জিম িফিরেয় দওয়ার পরও তােক পাঁচেশা মাহর সে একিট

সরকারী চাকরী িদেয়েছন। ‘উেলমা’ দর িবচার করার এক

অিধকার ব

কের িদেয়েছন। ইবন বতু তা বেলেছন- “এই সু লতান

িছেলন সবচাইেত িবনয়ী, িছেলন অন তম ন ায় িবচারক”। তু ঘলক মলােত চেয়িছেলন সু র ও
অনু ে রণায় িতিন তরী করেত চেয়িছেলন এমন এক
তী

িতভাবান। সমকালীন

মময়। শািদর কিবতার

লবািগচা, যার “ িতিট গালাপ হেব এক একিট কিবতা,

িতিট কাঁটা হেব

এবং চতেন া ীপক”। িতিন কেমর উপর খু ব জার িদেতন সময় ন করেত চাইেতন না “ঘু িমেয় িক আিম সময় ন করেত

পাির?”
িনেজর অি

বা স ার

িত মহ েদর িছল অপিরসীম আ া। িতিন িব ান, দু িনয়ার সরা পি ত, সৎ, সাহসী ও

ন ায়পরায়ণ। মানু েষর ‘কলেজ’ িনেয় তির করেত চেয়িছেলন “িহ ু ােনর নতু ন ভিবষৎ”। িতিন শিরয়েতর সৎর ক, িক
“মানু েষর পু ি ত

দ মাছবার জন ” িতিন আ াহর কােছ

অনু ে রণা, িতিন অ ীকার কেরন না বু

- জরাথু ে র িদব দৃ ি , অ ীকার কেরন না এঁেদরই

নাটেকর শেষ মহ দ একা হেয় যাওয়া ও তাঁর
পূ ণ মানু ষ, য পেথ তাঁেক

াথনা কেরন না। ি ক দাশিনক সে িটস -

েটা তাঁর মহান

রণায় গেড় ওঠা তাঁর ‘স া’- ক।

ংেসর কারণ িতিন িনেজই। আসেল িতিন হেত চেয়িছেলন একজন

রণা জু িগেয়িছল কিবতা। পৃ িথবী ছািড়েয় অেনক ওপের আকােশ িতিন ডালপালা মেল িদেত চান

কখেনাও বা পয়গ েরর মেতা িতিন

জােদর আ ান জানান, “এেসা, আমরা একসে হািস, এক সে কাঁিদ, তারপের একসে

াথনা কির”। পৃ িথবীর ভদােভদ মু েছ ফলার জন বেল ওেঠন” এেসা, আমরা আেলা হেয় উিঠ, পৃ িথবীেক ঢেক ফিল সবু েজ।
এেসা আমরা অ কার হই দশ ও জািতর সীমানা আমরা ঢেক ফিল”। পর েন তাঁর মেন অনু েশাচনার হাহাকার শানা যায়-
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“মািটেতই যখন আমার িশকড় শ
চির

হেয় বেসিন, তখন আকােশ িক কের ডালপালা মেল দব?” আধু িনক জিটল য না িব ু

তু ঘলক। আসেল িতিন জে িছেলন সমেয়র আেগ। সমেয়র আেগর মানু ষ িজওদােনা

েনা, কাপারিনকাস, গ ািলিলও বা

সে িতেসর মেতাই তু ঘলেকর পিরনিতও ক ণ, বড় দু ঃখময়। সময় তাঁেক বােঝিন, িতিনও বাঝােত পােরনিন মানু ষেক, য
মু তিটর িতিন স ান কেরেছন, সই মু তিট যন উ ল হেয় মহ র ন ায়, সাম ,

গিত ও শাি - কবলমা

জীবেনর িদেক আমােদর পথ আেলািকত কের”। িতিন চেয়িছেলন, িহ ু -মু সলমান ম ীর
িতিন চেয়িছেলন এমন এক রাজ

িত ার “যা হেব িবে র ঈষার ব ”। অথচ

শাি

নয়, সমৃ তর

তীক হাক নতু ন রাজধানী দৗলতাবাদ,

িন তাঁর হাহাকার- “আমার রাজ কাল িক

অত াচািরত আতনােদর! তার িবশী িকছু নয়! আতনাদটা িক রােতর বু ক িচের নঃশে র মেধ ই বীলীন হেয় যােব?” তু ঘলক সই
সময়কার

জােদর িনেবাধ মেন কেরেছন “আজেকর আেলােতই যারা চাখ মেলিন, আগামীকাল তােদর কােছ দু েবাধ ”।
আেগই বেলিছ এই নাটেকর বশীরভাগ চির ই অি

সু চা

রাজৈনিতক িবেশষ - তার কাজ হে

বাদী দশেনর

ারা

ভািবত, নিজর সুলতােনর খু ব িব

সবাইেক সে হ থেক এড়ায় না। বরনী নজীেবর িহ ু শশব িনেয় ব

তু ের নজীব বলেলন িহ ু ধম ত াগ কেরিছ কারন স ধম ‘সমােজর কথা’ বেল না, ইসলাম ধেমর
মেত র মািটেত গরাজ
“সত

ভেবিছেলন’ এই ধমই

নজীব এই নাটেক একজন existentialist, িঠক একই

ভােব নাট কার আিজজ ও ছািট আ া চির েক অ ন কেরেছন existentialist িহসােব। এই চির

‘তু ঘলক’ নাটক

করেল-

িত া করেব’। ভু ল ভা ল তার পর েণ িতিন অনু ভব করেলন কােনা ধমই সটা পারেব না, তার কােছ

ধু বতমান মু তটা- সটােকই আঁকেড় ধরেত হেব”। পা চির

মতবাদ সু র ভােব ব

ে

ব ু

েলার মেধ অি

বাদ- এই

কেরেছন। “আমার কােছ পৃ িথবীর মূ ল তেতাটুকু ই, যেতাটুকু েতই’ আিম জিড়েয় আিছ’।
থেক দিখ তাঁর একিট আদশ আেছ, তার সই আদেশর জন িতিন সবই করেত পােরন। নাটেকর

পিরণিতর িদেক দিখ তু ঘলক ি খি ত, তাঁর আদশও ি খি ত। িতিন আদেশর জন িপতা ও ভাইেক হত া কেরণ তাঁর মেন হেয়েছ
“তারা (িদ ীর আেগর সু লতানেদর) তােদর মু কুেটর ভার সইেত পারত না, ত াগ করেতও পারত না। তাই তারা অ

বেয়েসই

ভীমরিত ধের মেরেছ নয়েতা খু ন হেয়েছ”। তাঁর আদেশর পেথ যারা বাধা হেয়ছ- যমন শখ ইমামু ি নেক, ি য় ব ু র ছেল
শহাবউি নেক, সেবাপির ি য় ছািট আ ােকও হত া করেত কু ােবাধ কেরনন। িতিন
কউ যিদ তাঁর িবপরীত- এ িগেয়েছ তখনই তাঁর

াধাি ঝলেস উেঠেছ তার উপর। িতিন চেয়িছেলন, িহ ু -মু সলমােনর ম ীর

তীক করেত চেয়িছেলন নতু ন রাজধানী দৗলতাবাদ, তামার নােটর
উে া।

চু র পিরমােন মু া জাল হেত

িকছু ই ভােলা হে

জােদর যমন খু ব কােছ ডেকেছন- আবার

চলন করেলন মূ ার

লতা িফিরেয় আনার িক ফল হল

করল- দখা িদল অথৈনিতক িবপযয়। সবার ভােলা করেত িগেয় যখন শষ পয

না, বরিনর িনকট আে প কের বেলন “যােত একটা রাগ সাের, তােত আর একটা রাগ বােড়”। িতিন উপলি

কেরনিন “ইিতহাস ধু খলা’র নয়, “ ধু শাসন কৗশেল ইিতহােসর ায়ী ফল

সূ ত হয় িব দজেনর হােত”।
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মহ েদর িনেজর উপর িছল অসীম আ া িক নাট পিরনিতেত দখেত পাি
মানিসকভােব িনঃ ,
“িক

া

তাঁর মন ি খি ত- ি ধা

একলা পেথর পিথক। তারপর িকছু েনর মেধ আবার িনেজর আ ার
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। িতিন এখন

িত সি ৎ িফের পেয় বেল ওেঠন

আিম ভু ল কিরিন। আমার িকছু দওয়ার িছল, যােত ইিতহােসর চাখ খু েল যত। আর তা এই একটা জীবেনর মেধ ই ত

করেত হেব। সটা হারাবার আেগ, তােদর ত আমায় শানােত হেব”।
িগিরশ কারনােডর ‘তু ঘলক’ আধু িনক
চির

-জিটল সংঘাতময় গভীর ব নাধমী নাটক। নাট কার এই নাটেক ঐিতহািসক

তু ঘলেক উপজীব কের আধু িনক অি বাদী দাশেনর সাথক সম েয় সােবাজনীন রসােবদন সৃ ি েত সমথ হেয়েছ- যা বাংলা

নাট সািহত সমৃ
িবিভ

কেরেছ। এ

সে U.R.Ananta Murthy অ জ কে াড় নাট কার মি -র ‘কাকন কেট’ বা আদ র াচাযর

পূ ণ নাটেকর কথা মেন রেখও বেলেছন- there is, perhaps, no play in kannada comparable to

‘Tughlaq’ in its depth and range.”
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